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Naučte se správně používat slovíčka  

SOME, ANY, NO v anglických větách  
 

 

Přepis lekce ze dne 16.2.2023 
 

VIDEOLEKCI odpovídající tomuto přepisu najdete na:  

https://www.youtube.com/watch?v=xTnnOlnBkaE&list=RDCMUCxuvMsh5r2-

spgdhZYly6fQ&start_radio=1 

 
 

AUDIOLEKCI na:  https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/someanyno-anglictina-

vecni.zacatecnici.mp3 

 

 

Nejprve se zamyslete nad použitím SOME, ANY a NO v následujících větách:  

 

I have SOME questions. Mám nějaké dotazy.  

Do you have ANY questions? Máte nějaké otázky?  

I don't have ANY questions. Nemám žádné otázky. 

I have NO questions. Nemám žádné otázky. 

You can ask him ANY question(s) you want. Můžete mu položit jakoukoli otázku 

 (jakékoli otázky) chcete. 

 

Vysvětlení: 
 

Ve významu NĚJAKÝ, NĚJAKÁ, NĚJAKÉ v angličtině používáme slovo SOME v kladné větě 

oznamovací. V otázce pak ve stejném významu používáme ANY.   
 

I have SOME questions. Mám nějaké dotazy.  

Do you have ANY questions? Máte nějaké otázky?  
 

 

V anglických větách dodržujeme PRAVIDLO JEDNOHO ZÁPORU, tzn. na rozdíl od češtiny, 

uvádíme jenom jeden zápor ve větě.  Slovo ANY však není samo o sobě záporné.  Pokud 

v anglické větě uvedeme sloveso v záporném tvaru, následuje slovo ANY ve významu ŽÁDNÝ, 

ŽÁDNÁ, ŽÁDNÉ, jelikož slovo NO z důvodu dodržení pravidla jednoho záporu použít 

nemůžeme.  Použijeme-li ve větě sloveso v kladném tvaru, ve významu ŽÁDNÝ pak 

použijeme záporné NO.  
 

I don't have ANY questions. Nemám žádné otázky. 

I have NO questions. Nemám žádné otázky. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xTnnOlnBkaE&list=RDCMUCxuvMsh5r2-spgdhZYly6fQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=xTnnOlnBkaE&list=RDCMUCxuvMsh5r2-spgdhZYly6fQ&start_radio=1
https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/someanyno-anglictina-vecni.zacatecnici.mp3
https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/someanyno-anglictina-vecni.zacatecnici.mp3
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Procvičte si další příklady: 
 

There is (There's) SOME food in the fridge. V lednici je nějaké jídlo / trochu jídla. 

Is there ANY food in the fridge? Je v lednici nějaké jídlo? 

There is not / isn't ANY food in the fridge. V  lednici není žádné jídlo. 

There is / There's NO food in the fridge. V  lednici není žádné jídlo.   

You can take ANY food you need. Můžeš si vzít jakékoli(v) jídlo chceš. 

Would you like to take SOME food? Chtěl by sis vzít nějaké jídlo? 

Have you got ANY food? Máš nějaké jídlo? 

Is there ANY food in the fridge? Je v lednici nějaké jídlo? 

 

POZNÁMKA: Pomocí slov SOME, ANY  vyjadřujeme NEURČITOST a nebo NEURČITÉ 

MNOŽSTVÍ, proto je také někdy do češtiny překládáme jako TROCHU  nebo PÁR.   

 

 

POZOR!  V otázkách, pomocí  kterých o něco žádáme a nebo kterými něco nabízíme, 

používáme ve významu NĚJAKÝ slovo SOME.  
 

Would you like to take SOME food? Chtěl by sis vzít nějaké jídlo/ trochu jídla? 

Can you give me SOME food? Můžeš mi dát nějaké jídlo / trochu jídla? 

Can I have SOME food? Můžu si dát nějaké jídlo / trochu jídla? 

 

 

Pokračujte v dalším procvičování:   
 

He's got / He has SOME money. Má nějaké peníze. 

Has he got / Does he have ANY money? Má nějaké peníze? 

No, he hasn't got / he doesn't have ANY money.  Ne, nemá žádné peníze. 

No, he's got / he has NO money. Ne, Nemá žádné peníze. 

You can use ANY amount of money.  Můžeš použít jakékoli množství peněz. 

Do you need SOME money? Potřebuješ nějaké peníze? 

Could I borrow SOME money? Mohl bych si vypůjčit nějaké peníze? 
 

Have you got / Do you have ANY apples? Máte nějaká jablka? 

Yes, I've got / I have SOME apples.  Ano, mám nějaká jablka / mám pár jablek.  

I haven't got / I don't have ANY apples. Nemám žádná jablka. 

I've got / I have NO apples. Nemám žádná jablka. 

Could I have SOME apples? Mohl bych si dát nějaká jablka / pár jablek? 

You can have ANY apple(s) you like. Můžeš si dát jakákoliv jablka / jakékoliv jablko 

 se ti zlíbí. 
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POZOR! Slova SOME a ANY ve významu NĚJAKÝ používáme pouze ve spojení 

s nepočítatelnými podstatnými jmény a s počítatelými podstatnými jmény pouze v množném 

čísle.   S POČÍTATELNÝMI PODSTATNÝMI JMÉNY v jednotném čísle se totiž pojí ČLEN 

NEURČITÝ, který sám o sobě vyjadřuje neurčitost. Do češtiny ho můžeme volně přeložit jako 

– JEDEN, NĚJAKÝ, JAKÝSI.   

 

Have you got / Do you have AN apple? Máš nějaké jablo? 

Have you got / Do you have A book? Máte nějakou knížku? 

Have you got / Do you have A friend  Máš nějakého kamaráda v Londýně? 

in London? 
 

Yes, I've got / I have AN apple. Ano, mám (jedno / nějaké / jakési) jablko. 

Yes, I've got / I have A book. Ano, mám (jednu / nějakou) knížku. 

Yes, I've got / I have A friend in London. Ano, mám (jednoho / nějakého) kamaráda 

 v Londýně. 
 

Ale: 
 

Have you got ANY food / milk / water / Máš nějaké jídlo / mléko / vodu /  

sugar / money? cukr / peníze?  (trochu jídla / mléka / vody ...?) 
 

Yes, I've got  SOME food / milk / water /  Ano, mám nějaké jídlo / mléko / vodu / 

sugar / money. cukr / peníze.  (trochu jídla / mléka ...) 
 

Have you got ANY apples / ANY books / Máš nějaká jablka / nějaké knížky / 

ANY friends in London? nějaké přátele v Londýně? 
 

Yes, I've got  SOME apples / SOME books /  Ano, mám nějaká jablka / nějaké knížky / 

SOME friends in London. nějaké přátele v Londýně (pár jablek / pár 

 knížek / pár přátel v Londýně.) 

 

 

 

 

 

 

EXTRA CVIČENÍ (není součástí videolekce) 

Překládejte písemně do angličtiny a zkontrolujte si s klíčem na konci textu lekce: 

  

1. Máš nějaké přátele v Praze? 

..................................................................................................................................................... 

2. Ano, mám nějaké přátelé / mám pár kamarádů v Praze. 

..................................................................................................................................................... 
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3. Peter potřebuje nějaké známky (stamps). 

..................................................................................................................................................... 

4. Máte nějaké známky? 

..................................................................................................................................................... 

5. Můžu si dát trochu vody?  (DÁT SI ve vazbách – HAVE) 

..................................................................................................................................................... 

6. Na stole nejsou žádné knížky.  

..................................................................................................................................................... 

7. Chtěl bys trochu čaje / nějaký čaj? 

..................................................................................................................................................... 

8. Znáte nějaké slavné lidi? 

..................................................................................................................................................... 

9. Máte nějaké děti? 

..................................................................................................................................................... 

10. John potřebuje nějakou knížku o vlacích. 

..................................................................................................................................................... 

11. Na té oslavě nebyla žádná hudba. 

..................................................................................................................................................... 

12. Můžu si dát nějaký banán? 

..................................................................................................................................................... 

13. Mohu si dát nějaké banány? 

..................................................................................................................................................... 

14. Potřebuji koupit nějaká rajčata. 

..................................................................................................................................................... 

15. V obchodě je nějaká žena. 

..................................................................................................................................................... 

16. Nepotřebujeme žádnou rýži.  (rice) 

..................................................................................................................................................... 

17. Chtěli byste nějaké víno / trochu vína? 

..................................................................................................................................................... 

18. Máte nějaké nápady? 

..................................................................................................................................................... 
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19. Můžete přijít jakýkoli den, jsem doma celý týden. 

..................................................................................................................................................... 

20. Jakákoli pomoc je vítána. (welcome) 

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

CVIČENÍ Z VIDEOLEKCE 

Procvičujte písemně věty z videolekce. Výsledky si zkontrolujte s výše uvedeným textem 

učiva. 

 

21. Mám nějaké dotazy.  

..................................................................................................................................................... 

22. Máte nějaké otázky? 

.....................................................................................................................................................

23. Nemám žádné otázky. 

..................................................................................................................................................... 

24. Můžete mu položit jakoukoli(v) otázku (jakékoli otázky) chcete. 

..................................................................................................................................................... 

25. V lednici je nějaké jídlo / trochu jídla. 

..................................................................................................................................................... 

26. Je v lednici nějaké jídlo? 

..................................................................................................................................................... 

27. Ne, v lednici není žádné jídlo. 

..................................................................................................................................................... 

28. Můžeš si vzít jakékoli jídlo chceš. 

..................................................................................................................................................... 

29. Chtěl by sis vzít nějaké jídlo? 

..................................................................................................................................................... 

30. Máš nějaké jídlo? 

..................................................................................................................................................... 

31. Chtěl by sis vzít nějaké jídlo/ trochu jídla? 

..................................................................................................................................................... 
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32. Můžeš mi dát nějaké jídlo / trochu jídla? 

..................................................................................................................................................... 

33. Můžu si dát nějaké jídlo / trochu jídla? (DÁT SI ve vazbách – HAVE) 

..................................................................................................................................................... 

34. Má nějaké peníze (on). 

..................................................................................................................................................... 

35. On nemá žádné peníze. 

..................................................................................................................................................... 

36. Můžeš použít jakékoli mnoství peněz.  (amount of money) 

..................................................................................................................................................... 

37. Potřebuješ nějaké peníze? 

..................................................................................................................................................... 

38. Mohl bych si vypůjčit nějaké peníze? 

..................................................................................................................................................... 

39. Máte nějaká jablka? 

..................................................................................................................................................... 

40. Ano, mám nějaká jablka / mám pár jablek.  

..................................................................................................................................................... 

41. Nemám žádná jablka. 

..................................................................................................................................................... 

42. Mohl bych si dát nějaká jablka / pár jablek? 

..................................................................................................................................................... 

43. Můžeš si dát jakákoliv jablka / jakékoliv jablko se ti zlíbí. 

..................................................................................................................................................... 

44. Máš nějaké jablo? 

..................................................................................................................................................... 

45. Máte nějakou knížku? 

..................................................................................................................................................... 

46. Máš nějakého kamaráda v Londýně? 

..................................................................................................................................................... 

47. Ano, mám (jedno / nějaké / jakési) jablko. 

..................................................................................................................................................... 
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48. Ano, mám (jednu / nějakou) knížku. 

..................................................................................................................................................... 

49. Ano, mám (jednoho / nějakého) kamaráda v Londýně. 

..................................................................................................................................................... 

50. Máš nějaké jídlo / mléko / vodu / cukr / peníze?  (trochu jídla / mléka / vody ...?) 

..................................................................................................................................................... 

51. Ano, mám nějaké jídlo / mléko / vodu / cukr / peníze.  (trochu jídla / mléka ...) 

..................................................................................................................................................... 

52. Máš nějaká jablka / nějaké knížky / nějaké přátele v Londýně? 

..................................................................................................................................................... 

53. Ano, mám nějaká jablka / nějaké knížky / nějaké přátele v Londýně (pár jablek / pár    

      knížek / pár přátel v Londýně.) 

..................................................................................................................................................... 

 

 

KEY: 

 

1. Have you got / Do you have any friends in Prague? 

2. Yes, I've got some friends in Prague.   

3. Peter needs some stamps. 

4. Do you have / Have you got any stamps? 

5. Can I have some water? 

6. There aren’t any books on the table. /  There are no books on the table. 

7. Would you like some tea? 

8. Do you know any famous people? 

9. Do you have / Have you got any children? 

10. John needs a book about trains.  

11. There wasn’t any music at the party. /  There was no music at the party. 

12. Can I have a banana? 

13. Can I have some bananas? 

14. I want to buy some tomatoes. 

15. There’s a woman in the shop 

16. We don’t need any rice. / We need no rice. 

17. Would you like some wine? 

18. Do you have / Have you got any ideas? 

19. You can come any day, I am at home all week. 

20. Any help is welcome. 
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Prosím, podpořte tento projekt výuky angličtiny zasláním drobné finanční částky. Jenom 
díky vám tak mohu volně na internetu poskytovat  videolekce a ostatní studijní materiály 
všem, kteří to potřebují.   
  

Číslo účtu: 175685304/0300 
 

Pro platby ze zahraničí: 
Název účtu: DVORAKOVA JANA 
IBAN CZ5503000000000175685304 
BIC (SWIFT) CEKOCZPP 
 

FAKTURU za výuku angličtiny vám ráda vystavím NA POŽÁDÁNÍ.   zofie.dvorak@tiscali.cz    
 
Děkuji vám za spolupráci.                                                                              Jana 

mailto:zofie.dvorak@tiscali.cz

